




Conclusions globals Regió Barcelona: 

 L’experiència turística a la Regió de Barcelona assoleix un iRON Índex de Reputació Online® de 8,26 sobre 10, fruit de l’anàlisi agregat de 1,55 milions d'opinions de més de 16.500 fitxes 
d’allotjaments, restaurants i atractius turístics, disponibles dins de les principals plataformes turístiques online, a data d’abril de 2021.  

 Aquest any de pandèmia per COVID-19 inclòs en aquesta nova edició del Monitor de reputació turística online (abril 2021 vs abril 2020), ha implicat una reducció molt significativa en el volum 
de noves opinions compartides pels clients (unes 55.000 davant les més de 200.000 noves opinions de l’anterior edició pre-pandèmia) així com una reducció de l’oferta disponible de recursos 
(dels actuals 16.500 a més de 18.000 l’any anterior). 

 L'esmentada reducció de volums d’activitat, tant d’oferta com de demanda, no ha estat acompanyada d’una reducció en la satisfacció del visitant, ja que l’iRON 8,26 manté l’elevat nivell d’anys 
anteriors (8,24 de 2019), el que indicaria que, en termes global, s’ha superat un dels principals reptes de la pandèmia com era el risc de veure molt afectada la percepció de qualitat del servei 
rebut per part del clients, en un context atípic per la prestació dels serveis turístics. 

 Aquest doble efecte de contracció de volums d’opinions més marcada estabilitat de valoració observat a nivell global de la Regió, sí presenta més variabilitat en alguns territoris, comarcals i 
municipals, alhora que també és molt més acusada en el cas de recursos concrets.  

 Finalment, en aquesta nova edició Monitor de reputació turística online de la Regió de Barcelona 2021, s’ha treballat en un nou visor de dades que faciliti la transferència de resultats als 
diferents agents del territori, que es concreta en el present informe Comarcal, que compara els resultats dels territoris comarcals en relació al global de la Regió. 

Conclusions específiques de la Comarca: 

 La valoració a internet dels recursos del Baix Llobregat s’ha situat en un 8,05 sobre 10, per sobre de la nota de 2019 i la més alta de tota la sèrie 2016-2020. Aquesta valoració mitjana és 
lleugerament inferior a la mitjana de la Regió de Barcelona (8,26). Els Atractius i els Restaurants han obtingut una valoració mitjana més alta que el 2019; pel que fa als Allotjaments han 
aconseguit mantenir la mateixa valoració de l’any 2019 pre-pandèmia. La valoració més alta és pels Atractius turístics (8,49). 

 En quant al volum d’opinions generades pels clients s’han registrat un -2,4% de noves opinions sobre els recursos de la comarca respecte 20219, en línia amb la tendència del global de la Regió 
que ha perdut -3,8% de noves opinions durant el període de referència (abril 2020-abril 2021). Els allotjaments són els que aporten més volum d’opinions (44% sobre el total), tot i que perden 
volum de noves opinions respecte el 2019, així com també passa amb els restaurants. 

 Els municipis de Castelldefels i El Prat són els que tenen més recursos amb més opinions (una de cada 3 opinions fan referència a aquests municipis). En quant a les valoracions mitjanes per 
municipi (per sobre de 9), hi trobem un únic municipi, La Palma de Cervelló. Altres municipis amb notes ben altes (al voltant del 8,7) són Santa Coloma de Cervelló i Corbera de Llobregat 

 Els allotjaments de la comarca han assolit un 7,96 sobre 10, sobre l’anàlisi d’un total de prop de 134.000 opinions. Entre els ítems respecte els allotjaments més ben valorats està el Personal i la 
Neteja. Tots els ítems obtenen valoracions per sota de la mitjana dels allotjaments de la Regió. 

 Els atractius de la comarca s’han puntuat amb un 8,49, com hem dit la valoració més alta de les tres tipologies de recursos analitzats. Les notes més altes dels atractius del Baix Llobregat han 
anat pels recursos relacionats amb l’Enogastronomia, el Turisme actiu, i els Negocis. 

 Finalment els restaurants han obtingut un iRON del 7,83, amb gairebé 93.000 opinions. La selecció de restaurants més turístics / gastronòmics (“Club gastronòmic”) de la comarca s’han valorat 
amb un 8,47 (per sobre de la mitjana de la Regió, 8,33). 
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